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  zijde eiwit en lijnzaad 
Zijdeproteïne en olie Lijnzaad maken dit een unieke multi - lijn, opgedragen aan alle
haartypes en geformuleerd met het oog op die breekbare, gestresst en verzwakt door
omgevingsfactoren en thermische.

 SHAMPOO 
Dual Action Shampoo reinigt het haar gekenmerkt door vette wortels en droge punten,
verzwakt, met een neiging om te breken. De dubbele actie wordt gegeven extract van klit
met samentrekkende en zuiverende en Silk Protein Extract en Lijnzaad die inwerken op de
gehele lengte van het haar, starend meer op de onderdelen droog en uitgedroogd, zoals
spikes. Kan dagelijks gebruikt worden.
 doos :  250 ml fles met dispenser

 HERSTRUCTURERING MASK 
Herstructureert, voedt en hydrateert de partijen gevoelig haar volume en glans zonder dat
het zwaar. Met name zijdeproteïne en olie Lijnzaad in haar formule, helpen om de
porositeit te voorkomen en de vorming van gespleten haarpunten haar terugkeer naar
haar natuurlijke schoonheid. Wacht een paar minuten, goed naspoelen.
 doos :  250 ml pot

 NIET OLIE 
Technologie geen olie en tot vaststelling zacht maken het een veelzijdige en gemakkelijk
te gebruiken, ontworpen om controle en volgzaamheid te geven op hetzelfde moment. Silk
Protein Extract en Lijnzaad vacht het haar overbezorgde van een film die ze elastisch,
gehydrateerd en beter bestand tegen agressies
maakt doos :  200 ml fles

 Vloeibare kristallen 
Productspecifieke high - yield, gemaakt voor een onmiddellijke glans en volume. De
specifieke actie lamineren en afdichten Olie Lijnzaad direct maakt het haar zacht,
glanzend en volumineus lang en beschermt de opperhuid van de inwerking van vocht en
verwering. De toevoeging formule in het UV -filter helpt de glans van het haar te
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verbeteren. Resultaat:. Verheldert en beschermt waardoor het haar zacht en glad
 doos :  75 ml spray fles 
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